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Diuen que la culpa la va te-
nir George Sand, aquella do-
na vestida sempre d’home i
escriptora de molt èxit que
acostumava a passejar-se per
l’Europa de la primera meitat
del molt romàntic segle XIX
en companyia dels seus no
menys cèlebres amants. I a la
qual, per cert, Mallorca deu
el llibre més difamatori i anti-
turístic que mai s’hagi escrit
sobre l’illa: quan Sand hi va
viure en companyia d’un molt
malalt Frédéric Chopin, va
deixar constància del rebuig
que li provocaven els habi-
tants i l’ambient de l’illa a Un
hivern a Mallorca.
Però no és pas d’això, que

ara estem culpant la senyo-
ra Sand, sinó d’haver deixat
esmicolat el cor d’Alfred de
Musset, l’autor de la comèdia
amb conseqüències nefasta-
ment tràgiques (quan un és
un escriptor romàntic dels de
debò, hi ha coses que no es po-
den evitar, i fins i tot quan fas
riure t’acaba sortint el tarannà
més dramàtic) que ara arriba
al TNC. Esclar que, si fem una
mica de safareig, cal convenir
que l’exaltat Musset tampoc
no li va posar les coses fàcils
a la seva enamorada. Sand i
Musset es van conèixer el juny
del 1833, i poc temps després
de fer-se amants, Musset ja
va obsequiar l’estimada amb
un episodi al·lucinatori en què
l’escriptor va creure trobar-se
cara a cara amb el seu doble.
Després d’aquest preàmbul,

va venir un viatge a Itàlia mar-
cat per les constants malalti-
es i traïcions. I quan Sand va
caure víctima de la disenteria,
aMusset li va faltar temps per
deixar-la convalescent al llit i
llançar-se en braços de la dis-
bauxa nocturna més desen-
frenada. Després, quan el ma-
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va sota els efectes de la rup-
tura i, com ell mateix deia,
no tenia ànims per a comè-
dies. Sand havia afirmat en
una de les seves cartes que
“tots els homes són menti-
ders i inconstants”.
I això mateix és el que li

han dit les germanes del con-
vent a la Camille d’aquesta
història, una noia que des-
prés de rebre tan contun-
dents missatges, es veu fica-
da de cop en un projecte de
matrimoni concertat amb el
seu cosí Perdican. Ben cert
que, deu anys abans, a tots
dos els mancava temps per
estar sempre junts i que sem-
blaven destinats a acabar l’un
amb l’altre un cop fossin més
grans. Però ara que ho són, i
ara que això del matrimoni
els ve una mica per imposi-
ció, les coses semblen dife-
rents. Cal afegir que Musset
(que després de ser abando-
nat per Sand es va tornar en-
cara més depressiu del que
era) també tenia alguna cosa
de dandi amb certes tendèn-
cies revolucionàries, ficat en
un segle en què les revolu-
cions durament reprimides
(dos anys abans d’escriure’s
aquesta obra havia tingut
lloc aquella que Victor Hugo
reflectia a Les misérables) es-
taven a l’ordre del dia.
I això també es fa evident

en la manera com els més
humils acaben pagant els
jocs d’amor dels senyorets al
llarg d’aquesta obra que va
deixar marcats autors com
el Georg Büchner de Leonci i
Lena (amb un argument ple
de paral·lelismes amb aquest
text) o el Frank Wedekind
d’El despertar de la primave-
ra, dues obres que parlen de
l’amor juvenil, la passió ado-
lescent i la tragèdia del de-
sengany d’una manera abso-
lutament innovadora.

teixMusset va ser atacat per
la febre i els deliris, Sand li va
perdonar aquell episodi i va
tornar al seu costat. Però el
jove i atractiu metge que ate-
nia el pacient va acabar alhora
del tot penjat per l’escriptora,

i tampoc ella va poder resis-
tir-se als seus encants. Musset
ja era història.

Doncs ara no m’hi vull casar!

Però, si bé l’amor passional
s’havia acabat, l’amistat via

carta encara era ben possi-
ble. De fet, Musset va arri-
bar a fer servir fragments
d’aquestes cartes a la comè-
dia que li va tocar escriure
una mica per obligació con-
tractual mentre encara esta-
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